
Schválili aj rozpočto-
vé opatrenie Mesta
Svit č. 5/2009 v príj-

movej a výdavkovej časti
rozpočtu vo výške
9355,- € na úhradu stra-
ty za MHD vo Svite za
rok 2008.

Poslanci odporučili pri-
mátorovi uzavrieť ná-
jomnú zmluvu s Ing.
R. Š. na prenájom čas-
ti pozemku vo výmere
100m2 a schválili základ-
ný plat hlavnému kon-
trolórovi vo výške 1,82-
násobku priemernej me-
sačnej mzdy zamestnan-
ca NH SR a mesačnú
odmenu vo výške 25%

platu v zmysle zákona
č. 559/2009 Z. z. Na
vedomie vzali prehľad
hospodárenia Mesta
Svit za 1. štvrťrok
2009 a schválili zvere-
nie atletickej dráhy
a futbalového ihriska
s umelou trávou do
správy ZŠ na Miero-

vej ulici. Súhlasili s roz-
počtovým opatrením
č. 6/2009 vo výške 33
194,- € na výsadbu zele-
ne v meste a pokračova-
li bodom interpelácie.

V nich sa ako prvý
ozval J. Timkovič. Tl-
močil prosbu invalidné-
ho občana, aby bolo
označené miesto pre je-
ho parkovanie aj z južnej
strany nového 80 byto-
vého domu. J. Kalakaj
upozornil, že Pod Skal-
kou stoja autá na trávni-
ku, vyjadril sa k možnos-
ti úpravy ÚPM v tom
zmysle, aby oblasť Bre-
ziny bola v ÚPM zahrnu-
tá ako záhradkárska
osada, resp. oddychová
zóna mesta. Taktiež vy-

MsZ Svit prerokovalo

Kontrola z NKÚ dopadla
pre Svit priaznivo

Informačný
spravodajca
občanov
mesta

5/2009
Ročník: VIII.

13. mája 2009

Posledný aprílový štvrtok patril opäť zasadnutiu poslancov MsZ. Po
tradičnej správe hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách a pl-
není uznesení sa poslanci oboznámili so správou o výsledku kontro-
ly Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti hospodárenia s finanč-
nými prostriedkami a nakladaním s majetkom mesta, túto preroko-
vali a schválili opatrenia z Protokolu o výsledku tejto kontroly.

www.svit.sk

(Pokrač. na 2. strane

Na námestie pred
Dom kultúry prišla
skutočne len hŕstka
občanov a tá bola
i očitým svedkom
dramatického prie-
behu postavenia vy-
sokého a štíhleho
mája. Po vyzdobe-
ní dievčatami z det-
ského súboru Jáno-
šíček stužkami sa to
až na piaty pokus
nakoniec chlapcom
zo súboru Jánošík
podarilo. Zatanco-
vali metlový tanec
z Balogu, hudba
Jánošíka i ĽH Bys-
trianka veselo vy-
hrávala a mraky na
chvíľu odohnali. Aj
dievkam Pod Skal-

Ako zlý sen pripadlo organizátorom tradičného
stavania májov štvrtkové počasie pred 1. má-
jom. Toľko pekných slnečných dní zrazu vy-
striedali čierne mraky. Hasičom a záhradkárom
síce dažďa treba, menej už tým, čo stavajú máj,
resp. hrajú a tancujú pri tejto peknej príležitosti.

kou postavili máj – prišli síce tie
skôr narodené, ale vďačné,
veselé a pohostinné. Do tretice

sa vztýčil máj pri Kolibe
a tam už v plnej paráde
vyhrávali a tancovali Já-
nošíkovci a ĽH Bys-
trianka.

V závere programu
vystúpil Peter Stašák pre
oslávenca - 60-tnika
MUDr. J. Lőrincza, pos-

lanca MsZ. A keďže naša
vatra je akýsi dlhoročný
„fenomén“, napriek chlad-
nému a upršanému poča-
siu sa okolo nej zhro-
maždilo pomerne dosť
divákov.

-vž- Foto: M. Jurčák

Napínavé stavanie mája

Mestská knižnica vo Svite
Vás pozýva na besedu

so spisovateľom, diplomatom a politikom

JOZEFOM BANÁŠOM
22. mája o 15.00 h v priestoroch knižnice



Riaditeľka Základnej školy, Mierová 134, Svit
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom

záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie funkcie

zástupcu riaditeľa.

Kvalifikačné predpoklady:
− odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy,
− najmenej 5 rokov praxe,
− absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady v zmysle

vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:
− bezúhonnosť,
− komunikatívnosť

Požadované doklady:
− overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
− výpis z registra trestov,
− profesný životopis,
− doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
− súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby

výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prijímania prihlášok je 22. mája 2009.
Prihlášky s označením „Výberové konanie“ doručte osobne
alebo posielajte na adresu: ZŠ Mierová 134, 059 21 Svit.
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Mestské zastupiteľstvo vo Svite
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VÝBEROVÉ KONANIE

Pri príležitosti 64. výročia víťazstva nad fašizmom zástupcovia
Mesta Svit, MO SZPB, Chemosvitu, a. s.,Tatrasvitu Sock, a. s., po-
ložili kvety k Pomníku padlých. K účastníkom aktu sa prihovoril
primátor mesta R. Abrahám a prekvapením bolo vystúpenie spe-
vokolu Senior. Foto: S. Pjaták

slovil názor, aby bola zachovaná
pôvodná cesta aj po vybudovaní
nadjazdu do Batizoviec. J.
Lörincz vyslovil poďakovanie
pracovníkom MsÚ za ich dobrú
prácu v súvislosti s kontrolou
NKÚ. M. Lopušniak sa opýtal
na objem vyvezeného odpadu z
garážovej oblasti vo východnej
časti mesta, nakoľko je tam stá-
le veľa smetí a E. Cetl odpove-
dal, že to boli 4 kontajnery za 2
dni a táto lokalita stále nie je
vyčistená. Ľ. Rešovská sa opý-
tala, či sa nezabudlo na umiest-
nenie informačnej tabule o cyk-
listickom chodníku do Popradu.
Odpovedala A. Kromková - ne-
zabudlo, tabuľa sa umiestni pri

západnom vstupe do mesta, na-
koľko na križovatke do Lopušnej
doliny je priamy prístup na tento
chodník. V diskusii na otázku Ľ.
Rešovskej ohľadom opravy
ciest ku garážam vo východnej
časti mesta (pri čistiacej stanici)
odpovedal E. Cetl, že tento pro-
blém je stále v štádiu rokovaní a
príprav. K tomuto M. Berkeš
pripomenul, že zasypávanie jám
a dier truskou nie je dobrým rie-
šením, podstatné je cestu spev-
niť. Dodal, že garáže sú sú-
kromným vlastníctvom, Mesto
by malo spevnenie ciest ponúk-
nuť a o cene sa s majiteľom ga-
ráží podľa záujmu dohodnúť.

V. Žoldáková

(Dokončenie z 1. strany)

Pamätníci ešte
spomínajú, že

na 1. mája nás
vždy budila rá-
no dychovka.
Dnes už túto
úlohu neplní,
ale určite na

Sviatok práce
prispieva

k dobrej nála-
de občanov

mesta.

Prvý máj bol aj
v znamení in-

tenzívnych
prác na do-

stavbe diaľni-
ce Mengusov-

ce - Poprad.
Foto: M. Jurčák



Naša spoločnosť okrem dodávky tepla zabez-
pečuje výkon správy bytov ako aj nebytových
priestoroch v meste. V súčasnosti spravujeme
1149 bytov, z toho v osobnom vlastníctve 969
bytov a 180 nájomných bytov vo vlastníctve
Mesta Svit. Okrem bytov na základe zmluvy
s Mestom Svit zabezpečujeme výkon správy
v budovách ako sú Dom kultúry vo Svite, Pod
Skalkou, Zdravotné stredisko, DOS a pod. Čo
sa týka správy bytov, naše povinnosti upra-vuje
zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by-tov
a nebytových priestorov v platnom znení.
V globále sa dá povedať, že správa domu
obnáša zabezpečenie údržby, opráv spoloč-
ných častí a spoločných zariadení, vedenie
ekonomickej agendy (najmä vedenie fondu pre-
vádzky, údržby a opráv) ako aj zabezpečenie
služieb spojených s bývaním (dodávky energií,
zákonné revízie, rozúčtovanie príslušných
nákladov, a pod.)

Čo sa týka aktuálnych zmien, chcela by som
touto cestou informovať o zmene správcov-
ského poplatku, o zmene v realizácii vyúčto-
vania za rok 2008, ako aj o zmene v hodinách
pre verejnosť.

K 1. zmene by som chcela uviesť, že na to,
aby sme mohli naše služby skvalitňovať, sme
s účinnosťou od 1. januára 2009 v zmysle
zmlúv o výkone správy, ako aj s prihliadnutím na
dopady finančnej krízy na občanov pristúpili
k minimálnemu zvýšeniu správcovského
poplatku o mieru inflácie t. j. o 4,6 %, čo vo
finančnom vyjadrení znamená zvýšenie o cca
0,20 € (6,- Sk/mesiac). Na margo tohto kroku
je potrebné povedať, že výška správcovského
poplatku sa nemenila od 1. júla 2006, čo je 2
a pol roka. Keďže ide o nevýznamné zvýšenie,
v praxi sme to riešili úpravou v mesačnom
zálohovom predpise od 1. apríla 2009, a to
presunom z položky zálohy na studenú úžitkovú
vodu do správcovského poplatku. Doúčtovanie
za 1. štvrťrok bude zrealizované vrámci
vyúčtovania za rok 2009.

K 2. zmene by som chcela pripomenúť, že
v súčasnosti vlastníci bytov aj platby za jedno-
tlivé služby (nielen tvorbu fondu opráv) uhrá-
dzajú na účet svojho domu. Z tohto dôvodu vy-
účtovanie služieb za rok 2008 nebude realizo-
vané prostredníctvom pošty - t. j. inkasa, ale
jednotlivé úkony či už preplatky, alebo nedo-
platky budú realizované prostredníctvom našej
spoločnosti. Našou snahou je vyplácať preplat-
ky najmä na bankové účty vlastníkov tak, aby
v minimálnej miere boli preplatky vyplácané
v hotovosti prostredníctvom našej pokladne.
Táto snaha je aj v záujme jednotlivých vlastní-
kov, ktorí v prípade, že nenahlásia resp. nemajú
účet budú musieť byť trpezliví pri vyplácaní pre-

platkov v našej pokladni. Nedoplatky bude mož-
né uhradiť poštovými zloženkami, resp. prevo-
dom z účtu na náš účet. Keďže očakávame re-
latívne vysoký nápor na zrealizovanie preplat-
kov, resp. nedoplatkov z vyúčtovania, bude
spracovaný harmonogram, s určením termínov
pre jednotlivé domy, o ktorom budú jednotliví
vlastníci bytov písomne informovaní.

K 3. zmene uvádzam, že nakoľko na základe
skúseností je problematické najmä u klientov
pracujúcich mimo mesta vybaviť potrebné
náležitosti u nás v čase našej terajšej pracovnej
doby do 15. 00 h, pristupujeme k predĺženiu
pracovnej doby v stredu do 16.00 h a skráteniu

pracovnej doby v piatok do 14. 00 hod.
K druhému kroku, t. j. k vyhradeniu jedného
pracovného dňa - štvrtku ako tzv. nestrán-
kového dňa pristupujeme z dôvodu potreby
zlepšenia podmienok pre nerušený výkon pra-
covných úloh našich zamestnancov správy naj-
mä s prihliadnutím na druh vykonávaných prác
(najmä práca s číselnými údajmi, ktorá si vyža-
duje maximálne sústredenie). Od tohto kroku
očakávame spresnenie a skvalitnenie vybavo-
vaných agend jednotlivých zamestnancov.

Takže, ak to zhrniem, s účinnosťou od 18.
mája 2009 sú hodiny pre verejnosť:

Pondelok 7.00 - 12.00 od 12.30 - 15.00
Utorok 7.00 - 12.00 od 12.30 - 15.00
Streda 7.00 - 12.00 od 12.30 - 16.00
Štvrtok -–––––––––––––––––––––––--
Piatok 7.00 - 12.00 od 12.30 - 14.00

� Ako hodnotíte spoluprácu s občanmi,
ktorých byty sú zverené do vašej správy,
čo vás, resp. občanov, najviac trápi a čo
považujete za najdôležitejšie pre zlepše-
nie situácie. Je komunikácia s nimi podľa
vás dostatočná?
Vzájomnú spoluprácu by mali zrejme

zhodnotiť sami občania, ktorí sú s našou
spoločnosťou v zmluvnom vzťahu. Môžem po-
vedať, že počas môjho pôsobenia jedným
z hlavných cieľov je venovať vyššiu pozornosť
komunikácii a informovanosti zmluvných
partnerov. Pri správcovstve bytov a nebytových
priestorov sa poskytovanie informácií zabezpe-
čuje prostredníctvom zvolených zástupcov
vlastníkov v domoch, tzv. domových dôverní-
kov, ktorí ďalej na schôdzach informujú ostat-
ných vlastníkov v dome. Už v roku 2007 sme si
predsavzali, že minimálne raz ročne zorganizu-
jeme spoločné stretnutie zo zástupcami domov
v správe, kde si vymeníme potrebné infor-
mácie. Takéto stretnutie sa konalo aj koncom
roka 2008. Každoročne predkladáme jednot-
livým domom správu o svojej činnosti, týkajúcu
sa domu (najmä o fonde prevádzky, údržby
a opráv, plán opráv). Samozrejme, aj v tejto
oblasti je vždy čo zlepšovať.

� V aprílovom vydaní bol prezentovaný
jestvujúci problém s poriadkom v novom
80-bytovom dome pri hoteli Mladosť. Aj
ten je vo Vašej správe. Kde vidíte „kameň
úrazu“ a čo sa dá pre odstránenie týchto
nepekných javov robiť?
Myslím si, že asi nikto nepredpokladal, že len

niekoľko mesiacov po odovzdaní bytov v novej
zrekonštruovanej budove bude potrebné riešiť
problematiku poriadku v tomto nájomnom
dome i v jeho okolí. V záujme riešenia neuspo-
kojivého stavu sa 8. apríla 2009 konala domová
schôdza, kde nájomcovia boli upozornení na
dodržiavanie jednak zmlúv o nájme, ako aj
domového poriadku na potrebu zodpovedného
prístupu k ochrane majetku mesta. Nájomcovia
boli upozornení, že aj nedodržiavanie čistoty
a poriadku, ktoré je hodnotené ako porušo-
vanie domového poriadku, je považované za
jeden z dôvodov na ukončenie nájmu. Spolu-
prácu ponúkla aj mestská polícia, ktorá po-
máha riešiť jednotlivé prípady. Je potrebné
uviesť, že vzhľadom na enormný záujem o byty
sa očakávalo, že vybratí záujemcovia o byty si
budú majetok - či už byt, alebo spoločné časti
v dome, ako aj okolie domu vážiť. Je veľmi ťažké
zadefinovať, čo je“kameňom úrazu“, no na
základe doterajších skúseností môžem pove-
dať, že ľudia k bytu, ako k svojmu majetku, ktorý
si museli kúpiť za nemalé peniaze pristupujú
oveľa zodpovednejšie ako k niečomu, čo
„dostali“. Domnievam sa, že je potrebné zmeniť
myslenie ľudí, aby rovnako zodpovedne ako
pristupujú k svojmu majetku, pristupovali aj
k majetku mesta. Verím, že keďže väčšina
nájomcov si plní svoje povinnosti, spoločnými
silami zabránime podobným prejavom menšiny.

Poďakovala Veronika Žoldáková

SVIT 3

Tri otázky pre konateľku spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

Aktuálne zmeny v Bytovom podniku
Bytový podnik sa častokrát vníma len ako dodávateľ tepla. Je to určite jedna z „najpálčivej-
ších tém“, avšak o tejto oblasti sme už predčasom čitateľov informovali. Naviac, vykurovacie
obdobie sa končí. Vy ste však aj správcovia bytov. V akom rozsahu vykonávate túto činnosť
a v čom spočíva? Čakajú občanov v tejto oblasti v najbližšom období nejaké zmeny? Na to
sme sa opýtali Ing. Ingrid Korenkovej, konateľky spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s. r. o.



� Poďme teda po poriadku,
tak, ako je to uvedené v názve
komisie. Oblasť školstva. Aká
je situácia v našom meste
a ako hodnotíte tento stav?
Jediným zástupcom stredného

školstva v meste je Stredná
odborná škola, máme dve

základné školy, dve materské
školy, Základnú umeleckú školu
a Špeciálnu základnú školu. Po
poklese počtu žiakov sa za pos-
ledné obdobie situácia stabilizova-
la na približne rovnakej úrovni.
Vybudovaním ďalších nových by-
tových jednotiek v meste počítame
v blízkej budúcnosti s nárastom
žiakov na školách.

Na vybavenosti škôl sa vo veľkej
miere podieľali vedenia škôl,
sponzori a samozrejme rodičia.

Všetky školy priebežne dopĺňali
inventár a modernizovali vybave-
nosť učební aj využitím vyhláse-
ných projektov zameraných na
vybavenie najmä počítačových
učební.

Plánovaná je modernizácia jazy-
kových učební.

� Kultúra tvorí ďalší váš „zá-
ber“. Dá sa povedať, že jej
majú Sviťania dostatok?

Kultúry je v našom meste
primerane možnostiam a záujmu.
V priebehu roka sa kultúre v meste
venuje určite náležitá pozornosť,
divadelné, spevácke či tanečné
vystúpenia môžu občania navštíviť
každý mesiac, v rámci Dní mesta
sa uskutočňujú vystúpenia špič-
kových populárnych skupín
a prezentujú sa i domáce kolektívy.
Tento rok je ku 75. výročiu za-
loženia mesta pozvaný SĽUK.
Obľube sa tešia už zaužívané
tradičné podujatia (karneval, Sta-
vanie májov, Deň detskej radosti,
programy pre mamy ku Dňu
matiek, či seniorov pri Mesiaci úcty
k starším, Mikuláš a pod.). Myslím
si, že si občania niečo z celoročnej
ponuky pre seba nájdu. Bohužiaľ,

kino v meste nemáme, pretože ho
sprevádzal nezáujem divákov
a bolo dlhodobo stratové. Kiná
vytláčajú iné formy domácich
projekcií a je to i v iných mestách.

� Svit bol odjakživa v oblasti
športovej významným mes-
tom - aj história dokumentu-
je výrazné úspechy v rôz-
nych športových odvetviach.

� Ako vo všetkom, i v športe
sú však iné časy, vytratila sa
najmä masovosť, prišla
zmena životného štýlu, pre-
vládajú a dominujú počíta-
če, televízia. Je to tak i vo
Svite?
Už spomínaná zmena životného

štýlu – pasívna konzumácia zába-
vy, vplyv rôznych médií, internetu,
je vážnou konkurenciou aktívnemu
tráveniu voľného času jednotlivcov
aj rodín.

A povedzme rovno – športový
tréning mnohokrát aj bolí. Preto si
vážim každé dieťa, ktoré má
záujem i odvahu pravidelne
trénovať a je jedno, v akom druhu
športu. Šport je aj o umení vydržať.

Práci s mládežou sa venujú atléti,
basketbalisti, futbalisti, tenisti,
hokejisti, a v uplynulých rokoch sa
podarilo rozbehnúť aj dievčenský
basketbal. Pohybovo nadaných
detí je však čoraz menej a v klu-
boch už to dávno nie je o výbere,
ale skôr o nábore chlapcov

a dievčat, ktorí prejavili záujem.
A samozrejme, i o záujme rodičov.
I napriek týmto skutočnostiam
vieme u nás poctivou tréningovou
prácou vychovať úspešných špor-
tovcov schopných dosiahnuť úspe-
chy na krajskej, slovenskej i medzi-
národnej úrovni. Každoročne sa
pre mládež organizujú pravidelné
športové podujatia na motiváciu ku

každodennému pohybu a zdra-
vému spôsobu života. V prázd-
ninových obdobiach ponúka CVČ
záujmové športové aktivity pre deti.

A čo ma neteší? Najsmutnejší je
pohľad na prázdne, opustené
športovisko popoludní či cez
víkend a tiež, keď sa telocvične
menia na skladové priestory.

Naše mesto má pre organizo-
vané a voľnočasové športové
aktivity veľmi dobré podmienky –
krytú plaváreň, zrenovované škol-
ské športové areály, cyklistický
chodník, blízkosť lesa na beh či
zdravotnú vychádzku, telocvične,
mestský štadión, kolkáreň, bow-
ling, niekoľko tenisových kurtov
a zimnom období lyžiarsky areál
v Lopušnej doline – to všetko na
dosah ruky.

Akým spôsobom a akým
„kľúčom“ navrhujete prideľo-
vanie finančných prostried-
kov žiadateľom – športovým,
kultúrnym a záujmovým zdru-
ženiam a akými prostriedkami
disponujete?

Mesto Svit zo svojho rozpočtu už
roky finančne prispieva na aktivity
spojené so športom aj kultúrou.
Pre tento rok to bola čiastka
42 820 € pre kapitolu šport
a 8 298 € pre kultúru. Žiadosť
o finančný príspevok môžu podať
organizácie, občianske združenia
vykonávajúce svoju činnosť v tomto
smere, ak spĺňajú podmienky VZN
mesta Svit. Treba dodať, že tento
finančný príspevok je nenároko-
vateľnou položkou. Jednou z úloh
našej komisie je i rozdelenie
určitého množstva peňazí na
základe týchto žiadostí. Komisia sa
riadi filozofiou širokospektrálneho
záberu organizovaných aktivít, dať
deťom možnosť vybrať si a nemať
v meste len dva „možno“ veľké

kluby. Chceme podporiť všetko,čo
je životaschopné. Prioritou je
samozrejme mládež a oddiely
a kluby, ktoré sa venujú práci
s ňou. Poznáme ich prácu a mo-
nitorujeme tieto činnosti jednotli-
vých žiadateľov o finančný prís-
pevok a poznáme aj výsledky,
úspechy, počty detí, ich

„Na slovíčko” s predsedom komisie Mgr.Ladislavom Potočným

„Najsmutnejší je pohľad na prázdne, opustené športovisko”

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionál-
neho rozvoja a mediálna

Úlohy a pôsobnosť:
� oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
� vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu

činnosť
� pomoc pri príprave kalendária kultúrno – spoločenských a športových

akcií v meste
� príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí,

kultúry, športu a školstva
� posudzovanie návrhov a projektov vzdelávania, vytvárania podmienok

pre aktívne využívanie voľného času občanov, ktorí vyžadujú osobitnú
pomoc

� pomoc pri príprave kultúrno–spoločenských podujatí pri oslavách
štátnych a mestských sviatkov

� pomoc pri príprave medzinárodných kultúrnych podujatí
� partnerská spolupráca miest
� príprava návrhov na prideľovanie dotácií športovým, kultúrnym a záuj-

movým združeniam a klubom na činnosť a kontrola hospodárenia
s týmito prostriedkami.

Členovia komisie:
Predseda: Mgr. Ladislav Potočný
Tajomník: Gabriela Očvárová
Členovia: Veronika Žoldáková, Mária Zentková, Ladislav Fridman
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reprezentáciu aj ich ostatné finančné zdroje. Ku
každému sa snažíme zachovať objektívny postoj
na základe ich požiadaviek. Rozdelenie fi-
nančných prostriedkov však neprebieha na
základe nejakého jednotného vzorca, nakoľko
činnosť, podmienky a možnosti žiadateľov sú
často odlišné a ťažko porovnateľné. Napriek tomu
sa nám vo väčšine prípadov po vzájomných
rozhovoroch darí balík prostriedkov rozdeliť
k vzájomnej spokojnosti. Určite je po-trebné
poďakovať Mestu za túto podporu.

� Čo by sa dalo spomenúť k družobným
aktivitám? Spĺňajú svoj cieľ?
V roku 2007 sa zúčastnila oficiálnej návštevy

v poľskom Knurówe delegácia nášho mesta
zložená zo zástupcov učiteľov svitských škôl, kde
sme mali možnosť navštíviť dve poľské základné
školy a oboznámiť sa so systémom školstva,
športu aj kultúry u nich. Následne v roku 2008 sa
uskutočnili obojstranné výmenné pobyty žiakov ZŠ
s ubytovaním v rodinách. Dvakrát sme sa zúčastnili
na pozvanie našich športových priateľov na
Medzinárodnom behu mládeže v Knurówe, kde
naši bežci úspešne reprezentovali naše mesto. Je
dobré, že tieto možnosti návštev existujú a aj týmto
spôsobom vznikajú zaujímavé medzinárodné
kontakty a vytvárajú sa priateľstvá. Družba však
prebieha i na poli kultúry - spevácky zbor Lauda-
mus, folklóristi a iní. Veľmi živé sú i kontakty
s Českou Třebovou, kde sa už vystriedali stovky
našich občanov – od detí až po seniorov. Určite
tieto styky prispievajú k obohateniu všetkých
zainteresovaných.

� Z čoho máte mimoriadnu radosť a čo
vám, naopak, spôsobuje „vrásky“ - sa-
mozrejme v oblastiach, ktoré zahŕňa vaša
komisia?
Radosť mám z toho, ako sa z projektov podarilo

po desaťročiach zmodernizovať športové areály
pri oboch základných školách. Boli vybudované
dve futbalové ihriská s umelou trávou, multi-
funkčné ihrisko a atletická dráha s umelým povr-
chom. Tie využívajú nielen žiaci v dopoludňajších
vyučovacích hodinách, ale popoludní aj kluby na
realizáciu svojho tréningu a v rámci športového
vyžitia majú slúžiť aj verejnosti.

Najvýznamnejšou udalosťou je však už tohto-
ročná komplexná rekonštrukcia oboch základných
škôl, ktoré dostanú nový šat, vybavenie a mo-
dernizáciu učební.

Teší ma i to, že aj v našom malom meste sa stále
podarí objaviť nejaký športový talent medzi našou
mládežou.

Cyklistický chodník sa stal dôležitou športovo-
rekreačnou tepnou, kde to naozaj aktivitou žije.

A neodmysliteľnou súčasťou mesta je samo-
zrejme plaváreň.

Mrzí ma ale, keď sa mesiace či roky pripravujú
prospešné športové projekty, ktoré sa s množ-
stvom prekážok podarí úspešne realizovať a po
niekoľkých mesiacoch, či málo rokoch vidíme
výsledok devastovania a ničenia napr. ľadové
klzisko pri Mladosti či kyslíková dráha.

A veľmi ma mrzia niektorí Rómovia, ktorí si
myslia, že sme športoviská postavili len pre nich
a nehanbia sa vymočiť priamo na športovú plochu,
či do piesku doskočiska, kde na druhý deň budú
skákať žiaci do diaľky, pričom oni to považujú za
skvelú zábavu nerešpektujúc žiadne pravidlá!

Poďakovala V. Žoldáková

Uvedená súťaž má svoju dlhoročnú
tradíciu a aj tohto roku sa prezentovalo 37
súťažných družstiev v kategóriách mužov,
žien, prvýkrát aj v súťaži dorastencov.

Za pekného slnečného počasia mohol
primátor mesta PaedDr. Rudolf Abrahám
privítať o 10.00 h všetkých účastníkov
a zaželať im úspešné výsledky v súťaži, ktorá
je v hasičskom športe jediná na Slovensku
v útoku do kopca.

Na záver súťaže pri vyhodnotení primátor
mesta pripomenul, že si v tomto roku mesto
Svit pripomína 75. výročie svojho vzniku
a Dobrovoľný hasičský zbor 45. výročie.

„Som rád, že aj tohto roku ste v takom
hojnom počte prišli súťažiť do Svitu a po-
zývam vás aj na budúci rok,“ povedal o. i. R.
Abrahám.

Výsledky:
Kategória muži:
1. DHZ Spišská Sobota I
čas 18,90 s
2.DHZ Gerlachov I.18,95 s
3. DHZ Šuňava 22,30 s
4. SDH Štepánkovice (ČR)

22,35 s.
Družstvo DHZ Svit súťaž
nedokončilo.

Kategória ženy: 1. DHZ
Spišské Bystré I. čas
28,83 s
2. DHZ Šuňava 33.06 s
3. SDH Rybníky (ČR) 34,61 s

4. DHZ Spiš. Bystré II. 34,98 s
5. DHZ Svit 35,10 s

Kategória dorastenci:
1. DHZ Spišská Sobota čas 24,44 s
2. DHZ Spišské Bystré 26,31 s
3. DHZ Gerlachov 47,40 s
4. DHZ Stráže 47,89 s

Súťaž podľa vyjadrenia aj priamych
účastníkov bola organizátormi veľmi dobre
pripravená. Je vhodné poďakovať pred-
sedovi DHZ Svit Martinovi Michalíkovi,
veliteľovi DHZ Svit Lukášovi Šutákovi
a ďalším členom DHZ za zvládnutie celej
organizácie hasičských súťaží v pries-
toroch areálu Koliba.

Text a foto: M. Jurčák

Dobrovoľný hasičský zbor Svit a Mes-
to Svit boli pri príležitosti Sv. Floriána,
patróna hasičov, v nedeľu 3. mája orga-
nizátormi už XVIII. ročníka súťaže hasič-
ských družstiev s medzinárodnou účas-
ťou. Súťaž o Putovný pohár primátora
mesta Svit bola zároveň prvou súťažou
v rámci okresnej hasičskej ligy.
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O Pohár primátora

Centrum voľného času, MŠK Iskra Svit
v spolupráci s Mestom Svit
organizujú 6. júna 2009 od 8.00 h

v telocvični ZŠ Mierová ul.

Memoriál Mariky Kovaľovej
Medzinárodný turnaj v basketbale dievčat



V hodnotiacej správe predsedu
ZO Jozefa Kalakaja zaznel po-
hľad do histórie tejto úspešnej
osady, ktorá vyrástla na neúrod-
nej pôde. Ustanovujúca schôdza
sa po prípravných rokovaniach,
prebiehajúcich od roku 1981
konala 15. marca 1984. Prvým

predsedom ZO Breziny sa stal
Michal Trhaj. Spočiatku tejto
osade prischol slangový názov
„Otrokovice“, nakoľko kamenistá
pôda si vyžadovala namáhavú
prácu každého záhradkára, kým
pristúpil k zušľachťovaniu a zúrod-
ňovaniu svojej parcely. Po prvot-

ných úspechoch s pestovaním
zeleniny a zemiakov došlo aj
k výsadbe stromov, získaných
prevažne z pestovateľskej škôlky
v Klčove. V správe zaznelo i poďa-
kovanie pánovi Ľ. Godiškovi za
jeho prínos a obetavú prácu aj pre
túto osadu. Poďakovanie patrí aj
viacerým nadšencom, ktorí stáli
pri zrode osady (JUDr. Pivar-
ník, M. Trhaj, Bulla, V. Golis,
Hauke) ale i členom prvého
výboru (M. Trhaj, V. Golis, J. Je-
ško, D. Paprčka, Ing. J. Jabor-
ník, Ing. M. Suchý, J. Pitoňák, J.
Bednarčík, M. Oros) a stavebnej
komisie (Ing. J. Jaborník,

R. Kovalík, L. Nulasz, J. Rajner).
Dnes sa záhradkári môžu popýšiť
ukážkovými exponátmi ovocia
i zeleniny. Na začiatku boli tvrdé
podmienky, ale aktivita, zapále-
nosť pre vec a a obrovská chuť
spojená s drinou priniesli zaslú-
žené úspechy v podobe úrody,
o akej sa v dávnych časoch ni-
komu v tejto oblasti ani nesnívalo.

Záhradkári sa týmito svojimi
plodmi radi pochvália širokej
verejnosti na výstave, ktorú ten-
tokrát ako jubilujúci garant uspo-
riadajú v septembri nad poštou vo
Svite.

-vž-

Jednou z jeho priorít je aj spolupráca s mládežou - so základ-
nými školami i Strednou odbornou školou vo Svite. Uvítali sme
ústretovosť riaditeľa SOŠ M. Čičmanca na vzájomnú spoluprá-
cu. Naši členovia uskutočnili stretnutia so žiakmi strednej školy
a oboznámili ich so vznikom a rozvojom mesta Svit a jeho ďalším
smerovaním. Druhou témou bol Manažment a ekonomika v Ba-
ťovom systéme riadenia podniku. Študenti majú o tieto informá-
cie záujem. V rámci spolupráce nám riaditeľ školy ponúkol kurz
základov ovládania počítača a internetu. Prijali sme ju a zasadli
sme do školských lavíc v snahe vniknúť do tajov tejto techniky.

Dozvedeli sme sa, že internet je verejne dostupný celosvetový
systém vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prená-
šajú údaje. Poskytuje obrovské množstvo informácií zo všetkých
oblastí života, vedy a kultúry, ktoré by boli bez tohto prenosové-
ho média ľuďom ťažko dostupné. Sme radi, že aj my seniori bu-
deme môcť pomocou internetu komunikovať s našimi vnúčata-
mi.

Musíme sa priznať, že táto oblasť počítačov a internetu pre nás
bola dosť vzdialená a touto cestou ďakujeme Ing. Bednárikovi a
Ing. Dovicovej za ich trpezlivosť a ochotu naučiť nás aspoň tie
základné postupy pri práci s počítačom a internetom. Ďakujeme
a veríme, že spolupráca bude naďalej pokračovať.

Mária Babčáková, za Výbor Klubu ABŠ

Vzájomná pomoc a výmena vedomostí
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Pred 16-timi rokmi bol vo Svite obnovený Klub absol-
ventov Baťovej školy. Činnosť a aktivity klubu riadi a
organizačne zabezpečuje 9-členný výbor.

Tohto roku nás potešila účasť
mnohých detí na spoločnej jar-
nej brigáde. Zabezpečila ju člen-
ka výboru Únie žien Naďa Ku-
morovitzová. Deti vyčistili športo-
vý areál spolu s cvičenkami a ich
rodinami. Ako vždy, i teraz sme v
spolupráci s členmi Klubu dô-
chodcov vyčistili detské ihrisko
a okolie i interiér kultúrneho do-
mu. Naše poďakovanie patrí MsÚ
za pomoc pri doplnení zariade-
nia v klubovni ÚŽ a KD. Časom

by bola potrebná aj výmena po-
škodených stoličiek, ktoré nám
pri početne navštevovaných ak-
ciách chýbajú. Po brigáde sa
všetci – malí i starí občerstvili
s pocitom radosti z dobre vyko-
nanej práce.

Dúfame, že na budúci rok prí-
de na brigádu viac mládežníkov
z novovzniknutého Klubu mla-
dých, ale i mužov, ktorí využívajú
športoviská na nohejbal, hokej,
futbal a iné športy. Privítame

i ďalších, ktorým záleží na pek-
nom vzhľade nášho bydliska.
Boli by sme vďační, keby sa
zlepšila úprava kvetinových zá-

honov pred obchodným stredis-
kom a odviezol sa drevný odpad,
ktorý sa zhromažďuje okolo kon-
tajnerov. A potom záleží už len
na nás všetkých, aby sme si čis-
totu a poriadok udržiavali.

Mária Černajová

Skrášľovanie životného prostredia sa stalo neoddeliteľnou
súčasťou života obyvateľov časti Pod Skalkou v jarnom ob-
dobí. Žiaľ, nájdu sa aj takí, ktorým nezáleží na čistote verej-
ných priestranstiev a vandalským spôsobom ničia to, čo im
nepatrí. Svedčia o tom rozbité sklá autobusových prístreš-
kov, povyvracané dopravné značky, či poškodené lavičky
pred kultúrnym domom. Je preto veľmi dôležité, aby najmä
rodičia viedli deti k ochrane všetkého, čo slúži ostatným
a vzťahu k veciam, ktoré patria nám všetkým.

Kiež by sa pridali viacerí. . . .

Záhradkárska osada Breziny mala 22. apríla slávnostnú hod-
notiacu schôdzu pre 318 tich svojich členov, z ktorých pozva-
nie prijalo do 180 záujemcov. V roku 75. výročia nášho mesta
má táto osada o polstoročie menej. Slávnostnejší priebeh
schôdzi dodalo vystúpenie združeného spevokolu Senior a bá-
seň A. Tokára v podaní E. Nedzelovej.

Breziny majú štvrťstoročie

Príroda sa pomaly
prebúdza a rozvíja
do krásy. Na ihris-
ku pred Kultúrnym
domom Pod Skal-
kou počuť radostný
smiech detí, ktoré
využívajú pekné
počasie na športo-
vé aktivity. Tie men-
šie so svojimi ma-
mičkami a babička-
mi prijali pozvanie
výboru Únie žien na
tvorivé dielne.
V troch skupinách

pod vedením Ľ. Ilavskej, D. Stanovej a N. Kumorovitzovej sme privítali jar ne-
všedným podujatím. Inšpirovala nás servítková technika z televíznej relácie
Dámsky magazín, ktorú sme uplatnili pri príprave veľkonočných ozdôb.
A práve bohatá výstavka jarných venčekov, veľkonočných kraslíc a vyšíva-
ných obrázkov z dielne Moniky Fridmanovej, Ľ. Ilavskej a D. Stanovej bola
motiváciou pre prítomné ženy, ktoré sa s chuťou pustili do výroby vrecúšok
pre kupačov, kraslíc a obrázkov s jarnými motívmi. Podujatie pritiahlo ženy
rôzneho veku a tie zanietene vytvárali nezvyčajnou technikou krásne výrob-
ky. Pri občerstvení pokračovala družná debata a výmena skúseností z prí-
pravy veľkonočných sviatkov. Potešilo nás, že sme našli dosť záujemkýň
a dúfame, že takéto pekné akcie pritiahnu do našej organizácie ďalšie
žienky Pod Skalkou. Mária Černajová

Šikovnosť a tvorivosť žien Pod Skalkou



17. apríla 2009 sa v Podolinci konalo jar-
né zasadnutie Združenia klubov seniorov
regiónu Spiša, ktoré združuje 12 členov, t.
j. Klub dôchodcov Svit-mesto, Svit-časť
Pod Skalkou, Veľká Lomnica, Kežmarok,
Levoča, Smižany, Sp. Nová Ves, Spišská
Belá, Podolinec, Sp. Podhradie, Stará Ľu-
bovňa a najnovší člen ZO JDS Svit. Pred-
sedom tohto združenia je funkcionár ZO
JDS Svit a KD Alexander Tokár. Prítomní
sa okrem iného oboznámili so zaujímavým
výkladom najnovšieho zákona o poskyto-

vaní sociálnych služieb – ten podala ved.
odd. sociálnych činností MsÚ vo Svite J.
Soliarová.

V apríli sa štyria funkcionári ZO JDS Svit
zúčastnili stretnutia so záujemcami o zalo-
ženie takejto organizácie v Poprade a Vy-
sokých Tatrách. Naši členovia im ochotne
odovzdali skúsenosti v presvedčení, že sa
zapoja do veľkej rodiny členov Jednoty
dôchodcov na Slovensku.

B. Bendíková
tajomníčka ZO JDS

Jarné akcie dôchodcov
14. apríla 2009 sa traja naši funkcionári zúčastnili okresného snemu OO Jed-

noty dôchodcov Slovenska (ďalej JDS) v Starej Ľubovni. Keďže ZO JDS vo Svi-
te je v okrese Poprad osamotená a nie je nikým zastrešená v 3-stupňovom ria-
dení, po dohode s KO JDS Prešov bola pričlenená do regionálnej organizácie
JDS v Starej Ľubovni. Dvaja svitskí funkcionári boli zvolení za členov Okresnej
rady a do predsedníctva OO JDS v Starej Ľubovni. Okresný snem v Starej Ľu-
bovni mal skutočne vysokú úroveň.

lenkovou,
s ktorou sme
rokovali o parla-
mentnom systé-
me v ČR a rôz-
nych problémoch
a úspechoch v naj-
vyššej politike
ČR. Absolvovali
sme aj prehliad-
ku areálu vý-
znamnej historic-
kej dominanty Pra-
hy – Poslaneckej

Sviťania v českom parlamente
Delegácia vedenia Mesta Svit sa začiatkom apríla zú-

častnila návštevy družobného mesta Česká Třebová.
V rámci pobytu došlo ku konkrétnym rokovaniam ohľa-
dom významných akcií v obidvoch mestách , ktoré sa
budú konať do konca roka 2009 a s tým spojených vý-
menných pobytov jednotlivých záujmových skupín.
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Jednota dôchodcov Slovenska v predvečer prvého mája pripra-
vila v priestoroch Koliby stretnutie s primátorom mesta PaedDr.
R. Abrahámom a poslancom MsZ vo Svite Ing. Ladislavom
Jaššom. Na stretnutí bol prítomný aj riaditeľ Podtatranského
osvetového strediska Ladislav Havlík. Foto: M. Jurčák

Predmájový guláš

snemovne a Senátu Parlamentu
ČR (na obr.). Mali sme aj možnosť
a česť zasadnúť na miesta, kde sa
riešia nemalé problémy týchto dní
našich susedov. Dojmy z tejto náv-
števy máme všetci nezabudnuteľ-
né. -vž-

OR HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V POPRADE

v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM
ÚRADOM V POPRADE

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČEN-
STVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch
v územnom obvode okresu Poprad od
30. 4. 2009 do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru je každý povinný dodržiavať zása-
dy protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona
č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších pred-
pisov na lesných pozemkoch

z a k a z u j e najmä:
• Zakladať alebo udržiavať ohne.
• Používať otvorený oheň.
• Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety.
• Vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Hostitelia pripravili pre našu delegáciu exkur-
zie na miesta Č. Třebovej, kde prebiehajú veľké
investičné akcie – výstavba námestia pred že-
lezničnou stanicou a výstavba novej autobuso-
vej stanice, nové lokality pre IBV, športový ly-
žiarsky areál, navštívili aj divadelné predstave-
nie “Jitřní paní“ v Č. Třebovej v podaní Pardu-
bického divadla. Pobyt pokračoval návštevou
Prahy, kde sa uskutočnilo stretnutie s poslanky-
ňou Parlamentu ČR za ČSSD Vladislavou Ze-



Malí výtvarníci z odpadového
novinového papiera tvorili expo-
náty pre putovnú výstavu, veľké
modely zvierat, rastlín, strom s
vtákmi a so zvieratkami, ktoré na
ňom žijú, vymodelovali postavu
človeka – ochrancu prírody v ži-
votnej veľkosti.

Druhú skupinu v tvorivej dielni
tvorili starší žiaci. V tento deň sa z
nich stali výskumníci. Vyzbrojení
fotoaparátmi v našom meste a je-
ho v najbližšom okolí hľadali prí-
klady dobrého i zlého správania
sa k prírode a životnému prostre-
diu. Všetky svoje pozorovania

spracovali do prezentácie a na
výstavné panely.

Nechceli sme deti poúčať, ani
aby hľadali príklady len na inter-
nete. Deti sú veľmi vnímavé a my
sme sa snažili podporiť ich fantá-
ziu a predstavivosť cez výtvarnú
tvorbu a prácu s odpadovým pa-
pierom. Nechceli sme, aby sa na
tému ochrany Zeme pozerali len
globálne. Našou snahou bolo
viesť deti k poznávaniu nášho
mesta. Tu žijú, vidia ako sa sprá-
vame k prírode a k životnému
prostrediu. Chceme ich učiť po-
zorovať, posudzovať, čo je dobré

a čo zlé, ako sa to dá zlepšiť, ako
môžu oni sami prispieť k pozná-
vaniu prírody, jej ochrane a zlep-
šeniu vzťahu k prírode a Zemi.

Výstava putovala v oboch zá-

kladných školách a v druhej po-
lovici mája bude sprístupnená aj
v Mestskej knižnici. Chceli sme
deti i ostatných občanov upútať a
takouto formou poukázať na po-
trebu starostlivosti o prírodu a ži-
vot na Zemi.

Naďa Kumorovitzová

Po otvorení Speleomítingu boli ocenení
jaskyniari za významné objavy v jaskyniach na
Slovensku a v zahraničí a za prístup k ve-
deckému spracovaniu paleontologických
nálezov. Prezentácia slovom a audiovizuálne
na kinoplátne bola počas celého dňa.

Jaskyniari sa pochválili svojimi výsledkami
v prieskume a výskume jaskýň u nás aj vo
svete za uplynulý rok. Potvrdili, že slovenskí
jas-kyniari patria stále k európskej i svetovej
špičke. Určite všetkých zaujal príspevok z ob-
javov na expedícii vo Venezuele na stolových
horách, návštevníci ocenili pekné zábery
a zaujímavé rozprávanie o objavoch vo Vy-
sokých Tatrách v jaskyni Mesačný tieň.
Prezentovali sa aj iné úspechy, ktoré dosiahli
naši jaskyniari na Slovensku, napríklad
v jaskyni Skalistý potok, v novoobjavenej
jaskyni Ľudmila a inde.

Z inej oblasti speleológie boli veľmi
zaujímavé prednášky Mgr. M. Sabola PhD.
z Katedry geológie a paleontológie PRIF UK,
ako aj PhDr. M. Sojáka, PhD., z AÚ SAV Nitra,
Speleoklubu Slovenský raj o unikátnych
paleontologických a archeologických nále-
zoch v jaskyniach na Slovensku a PhDr. V.
Struhára o pravekej Liskovskej jaskyni. Na

záver diváci vybrali najzaujímavejšie pre-
zentácie. Vo vestibule Domu kultúry na
paneloch speleológovia vystavovali fotografie

z objavov, mali tu možnosť zakúpiť si
jaskyniarsku výstroj, termobielizeň i literatúru.

Poďakovanie patrí za podporu Mesta Svit,
v prvom rade primátorovi PaedDr. R. Abra-
hámovi, vedeniu hotela Mladosť, Domu

kultúry, odd.grafického dizajnu Chemosvit
Folie, a. s. Ďakujeme sponzorom: firme
Chemosvit Fibrochem, a. s., za termobielizeň
a termoponožky, firme Meander, ktorá
oceneným poskytla hodnotnú speleologickú
výstroj, Žilmontu, a. s., za laná, O. Štefkovi –
JS Adama Vallu za pekné vyrezávané črpáky
a Správe slovenských jaskýň za knihy.

Slovenská speleologická spoločnosť
udeľuje ocenenie:

� za objavy v jaskyni Mesačný tieň vo
Vysokých Tatrách členom Speleoklubu UK
Bratislava a ďalších jaskyniarskych klubov SSS
na čele s Branislavom Šmídom.

� za výsledky v prieskume a dokumentácii
balkánskeho krasu, osobitne objav jaskyne
Slovačka jama v pohorí Jakupica v Mace-
dónsku členom Speleoklubu Červené vrchy
a ďalších jaskyniarskych klubov SSS na čele
s Jánom Šmollom.

� za záchranu a prístup k vedeckému
spracovaniu paleontologických nálezov jas-
kynného leva (Panthera spelaea) z Medvedej
jaskyne v Západných Tatrách členom
Jaskyniarskeho klubu Liptovský Trnovec.

Divácka cena za:
� najhodnotnejší príspevok z domácich

lokalít: „Skalistý potok“, prednášajúci:
RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. - prac. sk.
Východ, komisia pre potápanie

� najhodnotnejší príspevok zo zahra-
ničných ciest: „Expedícia Chimanta-tepuy
2009/ Venezuela - objavy 8,5 km a 4.
najdlhšej kvarcitovej jaskyne sveta: „Cueva
Colibri“, prednášajúci: Mgr. Branislav Šmida

� za najzaujímavejšiu panelovú dokumen-
táciu: „Fotografie z jaskyne Ľudmila“, autor:
Eduard Piovarči.

O. Miháľová, organizátorka Speleomítingu
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Skončil sa 18. ročník Speleomítingu vo Svite

V sobotu 18. apríla sa úspešne skončil ďalší ročník Speleomítingu vo Svi-
te. Zišlo sa na ňom okolo 200 jaskyniarov z celého Slovenska, Čiech a Ru-
munska, ale aj obdivovateľov jaskyniarstva. Odznelo 20 prezentácií tema-
ticky zameraných na rôzne oblasti speleológie.

Naša Zem má v kalendári vyhradený tiež jeden deň - 22.
apríl. Ochrana prírody je dnes veľmi aktuálna téma. Je po-
trebné o tom hovoriť, oboznamovať s problematikou vzťa-
hu človeka k našej Zemi všetky vekové kategórie. Centrum
voľného času preto pripravilo 22. apríla ku Dňu Zeme pre
deti zo základných škôl výtvarnú tvorivú dielňu. V tento deň
sa priestory nad poštou zmenili na detský ateliér.

Slovenskí jaskyniari patria k špičke

Ocenenie od predsedu Slov. spel.
spoločnosti preberajú za objavy
v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých
Tatrách členovia Speleoklubu UK
Bratislava a ďalších jaskyniarskych
klubov SSS na čele s Branislavom
Šmídom.

Výstavka vo vestibule (vľavo).

Tvorivá dielňa ku Dňu Zeme
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� NARODILI SA
Apríl 2009
Florián Čirský, Tobias Kuna

� MANŽELSTVO UZATVORILI
Viktor Frešo a Zuzana Zentková, Ju-
raj Kuzár a Monika Ondášová

� ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
70 ROKOV
Hugo Richtarčík , Štefan Valacho-
vič, Ondrej Mirga, Jozef Drobuliak,
Ján Očvár, Martin Pitoňák, Juraj
Cibere
75 ROKOV
Mária Lukáčová, Anna Ridillo-
vá,Anna Bajtošová, Ján Hricov,
Rastislav Hrnčíř, Štefan Vojtek
80 ROKOV
Anna Vnenčáková, Mária Knižková
85 ROKOV
Jolana Kmeťová, Helena Štelbas-
ká, Martin Volk
93 ROKOV
Mária Hlasná

� NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Vincent Novotný, Jiřina Němco-
vá, Zuzana Babčáková.

Spolocenská rubrikaˇ

Predám tatranský profil - perodrážka,
brúsený I. trieda 4,48 eur (135,- Sk), II. trie-
da 3,65 eur (110,- Sk) + dokončovacie lišty.
Doveziem.
Inf. tel.: 0915 863 227, 0907 124 455.

Podujatia
Centra voľného času

v máji 2009:
� 19. - 21. mája 2009 –

Olympiáda v anglickom jazy-
ku žiakov 3. - 5. ročníkov zá-
kladných škôl, v CVČ

� 25. mája 2009 o 10,00 h.
- Otvorenie výstavy výtvar-
ných krúžkov CVČ, v Mest-
skej knižnici vo Svite, výstava
potrvá do 5. júna.

LETNÝ TÁBOR
Centrum voľného času vo Svite
pripravuje na letné prázdniny pre
deti mladšieho školského veku let-
ný mestský tábor s dennou do-
chádzkou v termíne od 6. do 10.
júla 2009.
Poplatky za dieťa - člena
záujmového krúžku CVČ sú 15,- €
a 17,- € pre nečlena.
Bližšie informácie a prihlášky v CVČ
vo Svite v pracovných dňoch,
t.č. 77 56 164,
e-mail: centrum@cvcsvit.edu.sk

MESTO SVIT
VÁS POZÝVA NA SKVELÚ KOMÉDIU

Divadla Spišská Nová Ves

„„  VVŠŠEETTKKOO    OO    MMUUŽŽOOCCHH““
1. 6. 2009 o 18.00 h v DK vo  SVITE

Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným
odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách

mužské šablóny správania. 
VSTUPNÉ : 3,- €

VSTUPENKY:   MsÚ Svit,č.t.7875114, 
Reštaurácia Domu  kultúry,č.t 7755201

Fantázii sa darí 
Tanečná zložka UK Fantázia

reprezentovala mesto Svit na ta-
nečnej súťaži- Kesel Dance Cup
2009 21.marca  2009 v Barde-
jove  choreografiou „ Dúfam“.
Dievčatá sa prebojovali do finá-
le a umiestnili sa na krásnom
druhom mieste.
Tento úspech dosiahli  Gabika
Bujdošová, Sára Drugajová, Si-
mona Hanová, Lenka Košťálová
a Ivana Petrušová  pod vedením
trénerky a choreografky Jany
Gregorovej.  Nezanedbateľná je aj účasť týchto dievčat a úspešný postup do finále na
tanečnej súťaži Top Dancing Topoľčany 2009 24. apríla 2009. Super, dievčatá,
ďakujeme!

CVČ a Základná umelecká škola Svit
zorganizovali obvodné kolo, na ktorom
sa zúčastnili speváci z oboch ZŠ a ume-
leckej školy zo Svitu a ZŠ z Batizoviec,
Lipt. Tepličky a Lučivnej. Deti spievali hity
našich aj zahraničných spevákov a ich
výkony sa páčili i divákom. Spevácke
výkony odborne  posúdila porota a určila
postupujúcich do okresného kola. Naše
mesto a školy úspešne reprezentovali aj
v Poprade.  Monika Králiková zo ZUŠ vo
Svite sa v okresnom kole umiestnila na 2. mieste v III. kat. 7. - 9. roč. ZŠ a  Sabina Lesná zo ZUŠ Svit
na 3. mieste v  I. kat.1. - 4. roč. ZŠ. V II. kat.sme mali zástupkyňu zo ZŠ na Komenského ul. Dominiku
Lištiakovú. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, pedagógom i rodičom, ktorí pripravili speváčikov
na túto súťaž.

V stredu 15. apríla 2009 sa ko-
nala v ZUŠ vo Svite spevácka
súťaž pre deti a mládež Slávici
z lavice.

Slávici z lavice

Dievčatá zo ZUŠ Svit - zľava Sabina Lesná,
Lenka Budzáková



Vedúca knižnice ho privítala a pred-
stavila jeho bohatú tvorbu a ne-
uveriteľné aktivity. Dozvedeli sme
sa, že je vedeckým pracovníkom,
biológom, publicistom a spisovate-
ľom. Má na konte 20 kníh, niekoľko
rozhlasových hier, je mimoriadne
aktívny v literárnych kruhoch po
celom svete a výpočet jeho znalostí
a účinkovania v mnohých projek-
toch je omnoho väčší. Spisovateľ-
ský záber má od vedeckých – bio-
logických publikácií, cez civilizačné
témy, témy sci-fi, otázky osudu písa-
ného slova v ére počítačov až po
tému mafie v Bratislave. Dotkol sa aj
eroticko - partnerských vzťahov
a v ostatnom čase sú to krátke rady
na dlhý život. A to má za sebou len
polstoročie života!

Gustáv Murín opäť humorne,
avšak pravdivo vyhlásil, že ešte
v živote nemal na besede toľko ľudí
zo Svitu a priznal, že tu má i prí-

buzných, ktorí boli tiež dôvodom je-
ho pobytu v našom meste. A spustil
svoje rozprávanie o zdraví, životnom
štýle, dlhovekosti, popretkávané -
ako inak, vtipnými, avšak poučnými
a múdrymi príbehmi zo života svojho
i svojich známych. A vonkoncom to
nebol monológ. Postupne sa ozývali
prítomní vnímaví poslucháči a vznik-

la z toho skutočne zaujímavá de-
bata, ktorá mala permanentný
nádych ľahkosti  a humoru. Besedy
so spisovateľmi, ako všetko iné
v živote, bývajú rôzne. Od častokrát
nudných monológov  a nezáživných
tém až po také, z ktorých sa Vám
nechce ísť domov. K tým druhým
radím viaceré v knižnici (P.Hámor,
A. Rákay a mnohé ďalšie, vrátane
spomínanej). Stretnutie s G. Mu-
rínom bolo takou malou inteli-
gentnou „show“ na  tému, ktorá ne-
nechá ľahostajného nikoho z nás.
Autor nemal v úmysle dávať rady –
prerozprával len konkrétne príbehy,
skúsenosti, ktoré by snáď mohli byť
inšpirujúce. A keďže to ponúkal
bravúrnym rozprávačským štýlom,
nasledovali úprimné slová vďaky
a obdivu divákov. Gustáv Murín bol
dobrou a šťastnou voľbou našich
knihovníčok.       

Veronika Žoldáková

Mesto Svit v spolupráci s CVČ 
vás pozýva na 

Deň detskej radosti
31. mája 2009 (nedeľa) 

od 14.00 h v areáli pri Kolibe.

V programe vystúpia: 
� Divadla Babadlo z  Pre-

šova: „Rozprávka o vtá-
kovi Kulišiakovi“

� Tanečné choreografie UK
Fantázia

� Tanečné choreografie
detí pri CVČ a MŠ a zá-
kladnych školách

� Talenty ZUŠ
� ĽH pri ZUŠ
� Módna prehliadka žiakov SOŠ Svit
� Agility klub – ukážka výcviku psíkov
� Ukážky hasičskej techniky
� Kresba na chodníku
� Hry pre najmenších
� Lukostreľba
� Skautský oddiel Svit - lezenie, indiánsky stan tee–pee  
� Vystúpenie leteckých modelárov

Pre všetky deti sú pripravené sladké darčeky a odmeny.
Sponzori:  Mesto Svit, Sintra, s.r.o., 1.stavebná sporiteľňa,
VÚCHV, Únia žien vo Svite.
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Osmijanko – členovia literárno-dramatického krúžku UK
Fantázia.
M. Vojsovič preberá ocenenie od J. Ryšu (vpravo dole).     

Foto: S. Pjaták

S Murínom o zdraví, dlhovekosti
a iných veciach...

Po opakovanom priateľskom pozývaní vedúcou knižnice
A.Gejdošovou na besedu so spisovateľom Gustávom Murínom
som si v plejáde mojich termínovaných úloh predsa našla priestor
a zariadila sa tak, aby som na toto stretnutie 22.apríla mohla ísť.
Už pri vstupe do našej knihami voňajúcej knižnice ma privítal za po-
čítačom  „surfujúci“ autor. Ležala pri ňom prezenčná listina, pod-
písala som sa a on, hľadiac na moje poradie na listine vtipne utrú-
sil, že som pekné číslo. Šípila som, že je to „veselá kopa“ a keď ho-
dinky ukázali 16-tu hodinu, na minútu presne a žoviálne vstúpil
medzi poslucháčov, ktorí poväčšine patrili do kategórie skôr naro-
dených. S potešením som zazrela vpredu  dve mladé dievčiny, kto-
ré sa neskôr stali vďačným komunikačným objektom spisovateľa. 

Poznáme kráľovnú detských čitateľov
Tento školský rok sa Mestská knižnica vo Svite spolu

s tretiakmi zo ZŠ na Ulici mierovej už po tretíkrát zapojili do
celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.
Deti usilovne lúštili literárne hádanky a zároveň spoznali veľa
krásnych detských kníh, ich autorov, či ilustrátorov. 24.
apríla 2009 sme súťažný cyklus slávnostne ukončili.
Hudba, recitácia i divadlo – to bol program, ktorý pre nás so
svojimi pedagógmi pripravili deti i mládež z Umeleckého
klubu Fantázia. Súčasťou podujatia bolo i slávnostné
vyhlásenie Kráľa detských čitateľov za rok 2008. Ceny tým
najlepším odovzdal Mgr. Ján Ryša, vedúci oddelenia
kultúrnych, športových a školských činností. Kráľovnou
detských čitateľov sa stala Soňa Ivančáková, druhé miesto
získala Miriama Rusinková a na treťom mieste sa umiestnil
Michal Vojsovič.  



Darček k piatym narodeninám
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� 2. apríla v dopoludňajších hodinách bola hliadka MsP upo-
zornená na občana, ktorý predával tovar v priestoroch SAD. Bol
to Ján B. z Nitry, bol poučený o nelegálnosti podomového pre-
daja a za jeho konanie mu bola uložená bloková pokuta. 
� 4. apríla mestská polícia počas vykonávania služobných po-
vinností zaznamenala na ulici SNP v blízkosti železničného po-
sunu ležiacu osobu. Vzhľadom na zranenie a zanedbanosť mu
hliadka chcela privolať zdravotnícku pomoc, čo neznámy muž
odmietol. Keďže sa odmietol preukázať občianskym preuka-
zom, nechcel poskytnúť žiadne informácie o sebe, hliadka pris-
túpila k úkonu predvedenia osoby za účelom zistenia totožnos-
ti. Pri bezpečnostnej prehliadke sa zistilo, že má pri sebe tovar,
ktorý pochádzal pravdepodobne z krádeží. OO PZ vo Svite zis-
tila lustráciou meno. Pán Jozef O. z Prešova bol pre nedostatok
dôkazov z OO PZ prepustený. 
� 6. apríla sa v ranných hodinách dostavila na útvar MsP pani
Božena J., ktorej v predajni Sintra na Mierovej ulici odcudzili ne-
známi páchatelia peňaženku, kde mala všetky doklady a finanč-
nú hotovosť. Svedkovia krádeže určili za páchateľov troch róm-
skych mužov vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú obyvateľmi náš-
ho mesta. 8. apríla bola hliadka upovedomiť Boženu J.,že osob-
né doklady sa našli. Trestnou činnosťou krádeže neznámych
páchateľov sa naďalej zaoberá štátna polícia Svit. 
� 9. apríla sa veľkou rýchlosťou pohybovalo po uliciach mesta
vozidlo Škoda Felícia. Hliadka zistila pohyb vozidla a za použitia
svetelného výstražného zariadenia sa pokúsila vozidlo zastaviť.
Vodič nereagoval a unikal. Na križovatke nezvládol riadenie
a narazil do oplotenia rodinného domu. Následne vystúpil z vo-
zidla, kde si mladistvého Patrika J. zo Svitu prevzal do rúk do-
pravný inšpektorát z Popradu. 
� 9. apríla sa v potravinách Milk – Agro dopustil krádeže pán
Jozef O. z Prešova. Podarilo sa mu z obchodu utiecť, ale podľa
popisu zamestnankyne potravín ho MsP našla. V ruksaku mal
fľašu alkoholu, párky a dve kávy. Na OO PZ bolo zistené, že ide
o neznámeho muža, ktorému boli dňa 4. apríla nájdené veci
z predošlých krádeží, ku ktorým sa pri tejto krádeží priznal. 
� 11. apríla zaznamenala v noci mestská polícia pohyb podo-
zrivého vozidla Fiat Punto. Osádku tvorili dvaja muži. Hliadka  vy-
rozumela hliadku OO PZ, ktorá následne na ulici SNP toto vo-
zidlo zastavila. Na mieste bola zistená totožnosť obidvoch mu-
žov, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Vyhlásené bolo aj po
aute, v ktorom sa viezli. Ďalšie vyšetrovanie Angela M. zo Sen-
ca a Milana A. z Horného Pialu viedla hliadka na tunajšom od-
delení štátnej polície. Tento a mnoho iných prípadov poukazu-
jú na dôležitosť mestskej polície v našom meste. 
� 12. apríla prijala hliadka požiadavku o preverenie osôb v azy-
lovom dome, kde by sa pravdepodobne mali nachádzať deti,
ktoré ušli z Detského domova v Spišskom Štiavniku. Chovanci
Miroslav Š., nájdený v azylovom dome, a Tomáš K., ktorý ostal
v Poprade, sa museli vrátiť späť do detského domova. 
� 14. apríla v nočných hodinách bolo hliadke telefonicky ozná-
mené, že na benzínové čerpadlo prišla vozidlom žena, ktorá bo-
la zjavne pod vplyvom alkoholu. Po drobnom nákupe si opäť
sadla za volant a chcela pokračovať v jazde. MsP vozidlo zasta-
vila, privolala OO PZ, ktorej bola situácia vysvetlená a táto pre-
vzala riešenie priestupku. 
� 16. apríla hliadka obdržala hlásenie o narušení objektu Tatra-
spol. Po príchode k objektu bolo zistené,že je rozbité okno pre-
dajne motocyklov. Po kontrole okolia objektu bol privolaný ma-
jiteľ, ktorý skonštatoval, že mu boli odcudzené vecí v hodnote
5000 Eur. Hliadka zotrvala na mieste do príchodu kriminálnej
polície z Popradu. 
� 19. apríla sa účastník Speleomítingu snažil pod vplyvom al-
koholu nasadnúť do svojho motorového vozidla. Vďaka obča-
novi mesta Svit, ktorý telefonicky túto informáciu nahlásil, sa mu
to nepodarilo. MsP mu v tom zabránila a odporučila mu, aby sa
ubytoval a vyspal v hoteli Mladosť, kde ho aj odprevadila. 
� 25. apríla vykonávala MsP v súčinnosti s hliadkou OO PZ kon-
trolu pohostinských zariadení v nočných hodinách. Nebolo zi-
stené porušenie podávania alkoholických nápojov mladistvým. 

Z denníka polícieVolejbalový turnaj v ZŠ Komenského
Pod záštitou mesta Svit usporiadala ZŠ Komenského pri príležitosti

Dňa učiteľov už 4. ročník volejbalového turnaja medzi učiteľmi základ-
ných a materských škôl z okolitých obcí.

V „tvrdom“ zápolení o putovný pohár sa stretáva 6 družstiev – ZŠ Spišské Bystré,
ZŠ Spišská Teplica, ZŠ Lučivná, MŠ Mengusovce, a 2 domáce družstvá učiteľov a
družstvo Rodičovskej rady pri ZŠ Komenského vo Svite. Volejbalové majstrovstvo si
preto turnajovo overujeme každý druhý mesiac, vždy v inej usporiadajúcej škole.

Poradie sa vždy
mení, čo svedčí o
vyrovnanosti druž-
stiev. V tomto tur-
naji sa najviac da-
rilo ZŠ Lučivná, ale
víťazmi sme vždy
všetci - dobrým
pocitom, príjem-
ným stretnutím a
radosťou z uži-
točne prežitého
času.
Mgr. M. Dudinská

Motokáry boli super!
4.apríla 2009 sa vo Svite

uskutočnili majstrovstvá v jazde na
motokárach.

Postreh jednej z účastníčok:
“Motokáry boli úplne super.
Rýchla jazda, prudké zákruty a
nečakané zrážky. Veľmi sa mi to
páčilo a dúfam, že sa takáto akcia
ešte neraz zopakuje. Kto chcel
medailu, musel prejsť ťažkým bo-
jom, odolať a poraziť súpera.” Vy-
hrali tí najrýchlejší. Prvý, najlepší
(najrýchlejší čas), ktorý získal zlatú medailu bol Dominik Stromček. Strieborné miesto
obsadila Natália Eštoková a tretie získal Jakub Zavadský. -ne-

25 a 26. apríla usporiadal Mládežnícky špor-
tový klub (MŠK) Iskra Svit v spolupráci
s Mestom Svit finálový turnaj „O pohár Bas-
ketbalového zväzu Košického kraja“
v kategórií kadetky, ktorý  bol súčasne  aj
„Memoriálom Dušana Bačovčina“. Roz-
losovanie turnaja zodpovedalo výsled-
kom dlhodobej súťaže, ktorá mala
takéto poradie:  
1. MŠK Iskra Svit (z 24 záp.v 22 víťazných)
2. BK-D  Michalovce
3. AT Gemtex MBK Rožňava
4. ŠKM Stará Ľubovňa 
Výsledky turnaja:
Sobota: 
Svit - Stará Ľubovňa  78 : 35
Michalovce – Rožňava  56 : 40

Nedeľa: 
o 3. miesto St.Ľubovňa – Rožňava
42:38
o 1. miesto,   Svit – Michalovce 51:35
Po 4. mieste mladších minižiačok na maj-
strovstvách Slovenska v Nitre  je víťazstvo
kadetiek ďalším darčekom hráčok svojmu
klubu pri príležitosti jeho 5. narodenín. Naše
dievčatá pod vedením trénera Ondreja
Vnenčáka hrali v tomto zložení: Nikola
Pristášová, Zuzana Šterbáková, Kari-
na Dugasová, Barbora Bobulová, Mar-
tina Schneiderová, Soňa Bizubová,
Kristína Vnenčáková, Veronika Feren-
čáková, Karolína Kovácsová, Gabriela
Vojtková, Dominika Joppová, Lucia
Čižmárová (na obr. hore).



Výsledky turnaja
Nitra - Svit 78:9, Drob-

ná 6, Grigerová 2, Stará
Turá - Svit 59:33, Ukaová
6, Grigerová 6, Košice -
Svit 46:30, Grigerová 7,
Fábryová 5, Banská Bystri-
ca „B“ - Svit 10:40,  Mly-
narčíková 11, Ukaová 8,
Banská  Bystrica „A“ - Svit
15:57,  Ukaová 12, Sojá-
ková 11.

Za úspech hráčiek zo
Svitu okrem 4. miesta mo-
žno považovať aj zaradenie
Albíny Ukaovej zo Svitu do
ALL STARS a Michalely
Grigerovej za najužitočnej-
šiu hráčku turnaja.

Finalový turnaj v Nitre vy-
hrali domáce žiačky pred
Starou Turou a Košicami.
Dievčatá zo Svitu podali
bojovné výkony a ukázali,
že poctivým tréningom pod
odborným vedením tréner-
ky Michaely Drobnej a ve-
dúceho družstva Stanisla-
va Mlynarčíka môžu v najb-
ližšom období nielen svoj-
mu klubu, škole, ale i mes-
tu a svojim rodičom pripra-
viť ešte veľa pekných špor-
tových zážitkov.

Na záver basketbalovej
sezóny 2008/2009 tré-
nerka M. Drobná poveda-

la: „Sezóna sa pomaly ko-
nčí, ja by som chcela po-
ďakovať rodičom, ktorí nás
po celú sezónu povzbud-
zovali  a sprevádzali na zá-
pasy a snažili sa svojim
dcéram vytvárať optimálne
podmienky, povzbudzovali
nás a dokonca nás prišli aj
povzbudiť na finálový turnaj
do Nitry. Ďakujem aj mojim
zverenky-niam, ktoré sa na
tréningoch a v zápasoch
snažili odvádzať bojovné
výkony, ktoré nám všetkým
počas basketbalovej  se-
zóny robili radosť.“ 

M. Jurčák
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Jarný beh Svitom, jedno z najstarších bežec-
kých podujatí na Slovensku, vstúpil vo štvrtok
16.apríla 2009  do ôsmej dekády. Takmer
stovku pretekárov 71. ročníka tohto bežecké-
ho podujatia privítalo príjemné jarné slnečné
počasie. Na tratiach v dĺžke od 750 m po 1300
m bojovali o prvenstvá a medailové umiestne-
nia mladí bežci  a bežkyne zo Svitu, Popradu,
Liptovskej Tepličky a Vyšných Hágov.
O vydarený priebeh podujatia sa postarali orga-

nizátori na čele s riaditeľom súťaže Mgr. Ladislavom
Potočným a hlavným rozhodcom Ing. Júliusom
Frkáňom. Nechýbala ani najúspešnejšia atlétka v
histórii Svitu, bývalá slovenská reprezentantka, Mgr.
Lucia Tomašeková.

Najdramatickejšia bola súťaž v kategórii 12-13-
ročných mladších žiačok. O prvenstvo bojovala
domáca Stanislava Lajčáková, žiačka ZŠ Mierová vo
Svite, členka AO Svit, držiteľka najlepšieho sloven-
ského výkonu roka 2008 v behu na 600m a repre-
zentantka SR na medzinárodnej súťaži mládeže

v Poľsku, s nádejnou bežkyňou z Liptovskej Tepličky
Klaudiou Glejdurovou -  zverenkyňou Mgr. Alžbety
Havrančíkovej, bývalej slovenskej reprezentantky v
bežeckom lyžovaní. 

Víťazná Lajčáková dosiahla na 750 dlhej trati čas
2:47 min, ktorý bol najrýchlejší zo všetkých. Bola
rýchlejšia aj od jej rovesníkov - chlapcov, ba i dievčat
súťažiacich v staršej vekovej kategórii. Glejdurová
obsadila 2. miesto časom 3:01 min. Tretiu priečku
vybojovala Michaela Horkavá z AK Steeple Poprad.

Napínavý bol i záverečný finiš 14-15-ročných
chlapcov v cieľovej rovinke 1300 m dlhej trate.
Prekvapujúcim víťazom sa stal futbalista Dušan
Chyba, žiak ZŠ Mierová Svit časom 4:35 min, ktorý
veľmi tesne predstihol Mariána Grutku z AK Steeple
Poprad. Tretiu priečku so stratou 20 sekúnd na
víťaznú dvojicu obsadil Jakub Javorský (AK Steeple
Poprad).
V ostatných vekových kategóriách si miesta na
stupňoch víťazov vybojovali:

Dievčatá 8. – 9. ročné 750 m
1. Alexandra BARTKOVÁ ZŠ K Svit3:42 min.
2.Ivanka POTOČNÁ  AO Svit 3:50 min
3.Ľudmila HARAJDOVÁ ZŠ K Svit3:57 min

Chlapci 8. – 9. roční 750 m
1.MENDROŠ  Erik ZŠ K Svit 3:35 min.
2.ONDRÍK  Sebastián  TAŠ Poprad          3:36 min.
3.GODIŠKA  Simon ZŠ K Svit 3:48 min.

Dievčatá 10. – 11. ročné 750 m
1.Denisa CHUDJAKOVÁ   AO SVIT           3:43 min.
2.Janka PROCHÁZKOVÁ  ZŠ M Svit        3:44 min.
3.Barbora BRITAŇÁKOVÁ  ZŠ K Svit        3:56 min.

Chlapci 10. – 11. roční 750 m
1.Adrián BARTKO  ZŠ K Svit 3:18 min.
2.Tomáš LAJČÁK   ZŠ M Svit 3:23 min.
3.Tomáš GAJAN ZŠ M Svit 3:33 min.

Chlapci 12. – 13. roční  750 m
1.Martin DVORSKÝ AK Steeple Poprad   2:52 min.
2.Marek IĽAŠ  AK Steeple Poprad           2:54 min.
3.Marián BENDÍK   ZŠ K Svit 3:16 min.

Dievčatá 14. –15. roční  750 m
1.VNENČÁKOVÁ  Soňa     AO SVIT           2:50 min.
2.AUSTEROVÁ  Veronika  AO SVIT           2:53 min.
3.PONIŠTOVÁ  Lenka       AO SVIT           3:08 min.

(Pozn. K- ZŠ Komenského, M - ZŠ Mierová ul.)

Žiačky na 4.  mieste

Jarný beh Svitom

V dňoch 17. - 19.
4. 2009 sa v Nitre
uskutočnili za ú-
časti šiestich druž-
stiev majstrovstvá
Slovenska mlad-
ších žiačok (4. a 5.
ročník ZŠ), na kto-
rých sa zúčastnili
aj dievčatá zo Svi-
tu.

Kolkári uzavreli ligu
Po dlhšom čase vás informujeme o dianí v Mestskom kolkár-
skom klube (MKK) Svit. 18. apríla odohrali posledné kolo (26.)
kolkárskej ligy sk. Východ. Tento zápas už nemal vplyv na ich
účinkovanie v ďalšom ročníku 1. ligy sk. Východ, keďže už
pred ním kolkári MKK Svit obsadili 11.priečku ligovej tabuľky
a tým si zabezpečili účasť v ročníku 2009/2010. 
NK Hesta Prešov - MKK Svit 
3327:  3174 – na koly a 7 :1 na body.
Výkony kolkárov MKK Svit:
O. Kratochvila 554 zv. k., Š. Kočiš 522 zv.k., L. Polomský
530 zv.k., P. Hauke 512, J. Focko ml. 560 zv.k(osobný re-
kord), A.Hájovský 506 zv.k.
V sezóne tvorili okrem uvedených kolkárske družstvo:
A.Kalakaj,  J.Focko st., P.Kočiš , P.Schmidt a M.Svitanek.
V závere ďakujeme vedeniu Mesta Svit a priaznivcom kolkár-
skeho športu za podporu tejto činnosti. Snahou MKK Svit je aj
naďalej bojovať v 1.lige sk. Východ.                   L. Polomský 

Bežci v marci a v apríli
28. 3. 2009 - Svošov
(okres Ružomberok):
Muži nad 60 rokov (5,3
km): 4. Stanislav Miškár
5. 4. 2009 Kysak - Beh
Hornádskou dolinou - pol-
maratón 21, 1 km:
Ženy nad 35 rokov: 2. Da-
nica Božová (bez rozdielu
veku 7.)
Muži nad 60 rokov: 4. S.
Miškár
11. 4. 2009 Beňadiková
(okr. Liptovský Mikuláš)
Beh oslobodenia obcí
mikroregiónu Baranec -
9,1 km:
Ženy nad 35 rokov: 1. D.
Božová (bez rozdielu veku 4.)
Muži nad 60 rokov: 2. S. Miškár
19. 4. 2009 Likavka (okr. Ružomberok) - 5 km:
Ženy nad 35 rokov: 2. D. Božová (bez rozdielu veku 3.)
25. 4. 2009 Kežmarok - Beh pedagogických pracovníkov s
medzinárodnou účasťou -1 km:
Ženy nad 35 rokov: 1. D. Božová (bez rozdielu veku 2.)
26. 4. 2009 Liptovský Mikuláš - Bodice - kros 4 km:
Ženy nad 35 rokov: 2. D. Božová (bez rozdielu veku 5.)

D. Božová s víťazným
pohárom.


